Vnitřní řád školní jídelny

























Školní jídelna je v provozu v pracovní dny od 11:00 do 13:00 hodin.
Strávník je oprávněn ke stravování ve školní jídelně na základě odevzdané přihlášky.
Výdejní doba obědů je od 11:00 do 13:00 hodin. Pro cizí strávníky je výdej od 11:00 do
11:35 hodin, pro žáky v době od 11:50 do 13:00 hodin. Vzhledem k případným změnám v
provozu školy může být upravena i doba výdeje obědů.
Dohled ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy dle sestaveného rozvrhu.
Rozvrh dozorů je vyvěšen v jídelně.
Dohlížející pracovníci:
- vydávají pokyny k zajištění kázně, bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před
sociálně patologickými jevy, před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
- dbají na dodržování hygienických a kulturních stravovacích návyků
- sledují odevzdávání nádobí strávníky
- regulují osvětlení a větrání ve školní jídelně
- organizačně zajistí běžný úklid stolů a zvednutí židliček
Žáci se ve školní jídelně chovají slušně a ukázněně. Při poškození či zničení majetku bude
postupováno stejně jako v ostatních prostorách školy.
Sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy a spotřebním košem vybraných
potravin (vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění)
Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně, strávníci je neodnášejí z prostoru školní
jídelny. Strávníci mají možnost přidat si polévku a přílohu oběda.
Vedoucí školní jídelny vyvěšuje jídelníček ve školní jídelně a v prostoru před školní
jídelnou na období jednoho týdne. Na požádání vydá jídelní lístek vychovatelkám školní
družiny. Jídelníček je možno najít i na www.e-jidelnicek.cz, minimálně na 14 dní dopředu.
Každý strávník má povinnost si před zahájením stravování zakoupit čip. Cena čipu je 120,Kč. Po skončení stravování mu bude po vrácení čipu celá částka vrácena.
Pokud strávník při vstupu do jídelny nebude mít čip, musí se nahlásit v kanceláři školní
jídelny nebo u výdeje obědů a poradit se o dalším postupu při odebrání oběda. Ztrátu čipu je
také nutno nahlásit.
Přihlášený strávník nebo jeho zákonný zástupce se zavazuje odebrané obědy uhradit.
Stravné se platí předem. Platby budou prováděny následovně:
- bezhotovostní platbou na účet školy nejpozději do 25. dne v měsíci
- hotově v kanceláři školní jídelny (pouze cizí strávníci)
Na konci školního roku bude provedeno vyúčtování stravného a případné přeplatky budou
následně vráceny na účet strávníka nebo převedeny do dalšího období.
Výše stravného:
7 – 10 let
24,- Kč
11 - 14 let
26,- Kč
15 a více let
28,- Kč
zaměstnanci
28,- Kč
cizí strávníci
57,- Kč
V případě nepřítomnosti žáka ve škole je možné odhlásit obědy osobně, telefonicky (465
543 346) nebo na www.e-jidelnicek.cz (přihlašovací jméno + PIN). Obědy se odhlašují
nejpozději do 14:00 hodin na následující den (osobně, telefonicky). Na pokyn daný po 14.
hodině již nelze z provozních důvodů reagovat V pondělí lze přijmout odhlášku osobně nebo
telefonicky nejpozději do 8:00 hodin.
První den nemoci je možné si oběd vyzvednout do přinesených nádob, na další dny se musí
obědy odhlásit.
Zakazuje se výdej obědů do skleněných nádob!
Dotazy a připomínky k provozu školní jídelny přijímá vedoucí školní jídelny.

V Dolní Dobrouči dne 8.11.2018
….................................................................
vedoucí školní jídelny

…..............................................................
ředitel školy

